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ABSTRAK 

Irwan. 2015,Pengembangan Produk Kaligrafi Melalui Kreatifitas Dan 

Inplikasinya Terhadap Pendapatan Santri. (Studi di BINKAT Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo) . Skripsi Jurusan Syari‟ah, 
Program Study Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo, Pebimbing (1) Agung Eko Purwana, SE, M.Si dan  (2) Rif‟ah 
Rokamah, M.Si 

Kata Kunci : Kreatifitas seni kaligrafi santri Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo menggunakan srategi 

empat P dalam peningkatan ekonomi santri. 

Kaligrafi dalam agama Islam telah menghidupkan rasa 

keindahan dan mendukung kreasi seni, namun dengan syarat-syarat 

tertentu yakni yang menjadikan karya seni itu memberikan manfaat 

bukan mendatangkan maḍarat dan membangun, bukan merusak. Selain 

seni kaligrafi, Islam juga pernah melahirkan berbagai macam karya seni 

yang mampu mencerahkan peradabannya yang unik, yang berbeda 

dengan peradaban lain, seperti seni arsitektur bangunan, ornament dan 

berbagai ukiran yang banyak menghiasi masjid, rumah. 

Denan adanya kaligrafi ini, jika memang benar-benar 

menekuni di bidang tersebut memang benar-benar membawa hal positif, 

selain mengasah kreatif diri juga mendorong mengoktimalkan 

kebutuhan materi hal tersebut karena bisa menghasilkan materi tersebut. 

Akan tetapi untuk menuju hal tersebut membutuhkan waktu dan proses 

yang dilakukan 

Untuk menjawab hal tersebut, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan konsep pribadi dalam 

kreatifitas seni kaligrafi dalam meningkatkan ekonomi santri ?  

(2)Bagaimana tinjauan konsep proses dalam kreatifitas seni kaligrafi 

dalam meningkatkan ekonomi santri ? (3) Bagaimana tinjauan konsep 

produk dalam kreatifitas seni kaligrafi dalam meningkatkan ekonomi 

santri ?( 4) Bagaimana tinjauan konsep press atau dorongan dalam 

kreatifitas seni kaligrafi dalam meningkatkan ekonomi santri ? 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) 
untuk mengambangkan kreatifitas seni kaligrafi santri darul huda dengan 

semangat berlatih dan mengikuti iven-iven, dengan demikian hasil kreatifitas 

mereka dapat meningkatkan ekonomi santri. (2) Konsep Proses dalam 

Kreatifitas Seni Kaligrafi dapat Meningkatkan Ekonomi Santri dengan cara 

proses-proses kreatif meliputi empat tahap (I) persiapan; (2) inkubasi; (3) 

iluminasi; dan (4) verifikasi. 

 (3 Konsep Produk dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi dapat 

Meningkatkan Ekonomi Santri dengan terus berlatih, berkreatifitas serta terus 

berkarya. Akan tetapi, Setelah jadi sebuah produk, timbullah sebuah 

permasalahan yakni pemasaran. Akhirnya muncullah konfigurasi dalam 

bentuk tindakan-tindakan untuk menyelesaikan  masalah tersebut. (4)  Bentuk 

Press (dorongan) dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi untuk Meningkatkan 

Ekonomi Santri adalah dorongan dorongan intrinsik  (dorongan dalam diri 

individu ) dan dorongan ekstrinsik (dorongan dari lingkungan). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang 

berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan atau pribadi, atau 

kelompok, keluarga, suku bangsa, organisasi, Negara dalam memenuhi 

kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapi pada sumber daya pemuas yang 

terbatas.
1
 

Manusia tidaklah dapat lepas dari pergaulan bermuamalah. Oleh 

karena itu, Islam diturunkan untuk manusia, membawa suatu tuntunan dan 

sistem muamalah yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam suatu 

kebutuhan mereka. Disamping ajarannya yang pokok tentang keimanan dan 

ibadah kepada Tuhan, ajaran tentang muamalah untuk mengatur perhubungan 

sesama manusia, tidak pula kurang pentingnya. Ukuran iman seorang muslim 

tidaklah cukup dengan ibadahnya belaka, tetapi soal muamalah, sosial, dan 

ekonomi dijadikan pula oleh Nabi sebagai ukuran yang setepat-tepatnya bagi 

keimanan seorang muslim.
2
 

Dengan demikian manusia selain harus memperhatikan (aqidah) 

hubungan dengan sang pencipta juga dituntut memperhatikan shary>‘ah 

(hubungan kepada sesama manusia). Keterangan tersebut supaya ada 

keseimbangan antara keduanya dan tercapainya kebahagiaan di dunia dan 

                                                           
1
 Ismail Nawawi, Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem, Dan Aspek 

Hukum(Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2002), 1.  
2
 Abdullah Zaky Al Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2002), 15. 
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akhirat (sa‘a>dah fy> al-da>rayn),3 yang merupakan tujuan hidup, hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT: 

                              .

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qas}as}: 77) 

 

Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda :  

ِخَرتَِك َكأَ ََك تَُمْوُت  ُِ ْ  َ اَ إِْعَمْل  ِِ  َكأَ ََك تَِعْ ُش أَبًَ ا َواْعَمْل 

 )ا ح يث(َغً ا 

Artinya: bekerjalah untuk (memenuhi) duniamu seakan-akan 

kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-

akan kamua akan mati esok. 

 

Dalam mewujudkan kehidupan ekonomi sesungguhnya Allah telah 

menyediakan sumber daya –Nya di alam raya ini. Allah Swt. mempersilakan 

                                                           
3
 KH.MA.sahal mahfudz, nuansa fiqih sosial, cet ke-6 ( Yogyakarta : LKIS, 

2007), 4    
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manusia untuk memanfaatkanya, sebagaimana firman- Nya dalam Q.S al-

Baqarah ayat  29: 

                     
    

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 

bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu 

dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
4
 

 

Dalam menunaikan tugas tersebut, manusia dibekali dengan dua 

anugrah yang berupa Manhaj al- Hayyah (sistem kehidupan) dan Wasila al-

Hayyah (sarana kehidupan). Manhaj al-Hayyah adalah seluruh aturan 

kehidupan manusia yang bersumber pada al-Qur‟an dan al-sunnah, aturan 

tersebut berbentuk keharusan, atau larangan melakukan sesuatu. Aturan-aturan 

tersebut terkenal dengan wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Sedangkan 

wasilah al-Hayyah adalah segala sarana dan prasarana kehidupan yang 

diciptakan Allah untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. 

Wasilah al-Hayyah  ini dapat berbentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan 

ternak, dan harta benda lainya yang berguna dalam kehidupan. Dengan dua 

modal inilah manusia, diberi tugas oleh Allah untuk mewujudkan 

kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi ini. 

Manusia dihadapkan pada problematika ekonomi, karena adanya 

kesenjangan antara keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya barang 

                                                           
4
 Depag RI AL- Qur‟an dan Terjemahnya (Surabaya Mahkota, 1971),217 
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dan jasa yang terbatas. Oleh karena itu manusia harus mampu mengupayakan 

dan menggunakan sumber daya yang terbatas, untuk menghasilkan barang 

atau jasa sebagai alat pemuas agar dapat mengimbangi keinginan yang tidak 

terbatas.
5
 Oleh sebab itu manusia harus selalu mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki atau yang sering disebut kreatifitas. Sebagaimana yang di 

ungkapkan oleh Yeni Rachmawati, mengutarakan bahwa kreatifitas adalah 

kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni, dalam permesinan, atau 

dalam memecahkan masalah-masalah dengan metode-metode baru. Kreatifitas 

merupakan proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode 

ataupun produk baruyang efiktif yang bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, 

integrasi, suksesi, diskontinuitas, dan diferensiasi yang berdaya guna dalam 

berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah.
6
 

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Agama Islam 

yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama 

(kampus) yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem 

pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan 

kepemimpinan seseorang atau beberapa orang Kyai dengan ciri-ciri khas yang 

bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.
7
 Sejak berdirinya, 

pesantren memiliki potensi yang strategis dalam kehidupan masyarakat. 

Kendati kebanyakan pesantren memposisikan dirinya sebagai lembaga 

                                                           
5
 Ismail Nawawi,Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem, Dan Aspek Hukum, 

2. 
6
 Yeni Rahmawati dan Euis Kurniawati, Stretegi pengembangan kreatifitas 

Pada Anak Usia taman Kanak-kanak (Jakarta: kencanaPrenada Media Group), 14. 
7
 Djamaludin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: 

CV. Pustaka Setia, 1999), 99.  
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pendidikan dan keagamaan (tafaqquh fi al-din), namun pada tahun 1970an 

sebagaimana di katakan oleh Azis bahwa era tersebut menandai “pergeseran” 

paradigma, di mana beberapa pesantren mencoba melakuka reposisi sebagai 

bagian dari upaya merespon dinamika kehidupan sosial.
8
 

 

Aktifitas ekonomi adalah satu sarana untuk hidup sejahtera. 

Sementara hidup yang sejahtera (hasanah) adalah anjuran agama. Dengan 

demikian, upaya pencapaian kesejahteraan hidup melalaui aktivitas ekonomi 

adalah anjuran agama. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan ungkapan kada al-

faqru an yakuna kufran (kefakiran atau  kemiskinan mendekatkan pada 

kekufuran), maka pemikiran tentang pengembangan ekonomi adalah hal yang 

sangat penting. 

Sebagai lembaga pendidikan Islam dengan model khas, beberapa 

pesantren telah berkiprah dalam membentuk totalitas kepribadian (character 

building), baik yang menyangkut masalah dunia maupun akhirat. Pesantren 

diakui mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam proses perubahan 

sosial kearah yang lebih baik. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis 

masyarakat (community based education) pesantren sangat memungkinkan 

untuk melakukan transformasi sosial melalui ikhtiar community development, 

sebenarnya beberapa pondok pesantren telah mengembangkan diri sehingga 

dapat dikategorikan sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat 

                                                           
8
 Abd. Muin M dkk,Pesantren Dan Pngembangan Kekonomi 

Umat,(Jakarta:CV. Prasasti,2007),1.  
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(LPSM) untuk mengembangkan masyarakat agar bisa berkembang secara 

swadaya.
9
 

Demikian Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo adalah 

salah satu dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di Kabupaten 

Ponorogo, metode yang digunakan di adalah perpaduan antara Pesantren 

Salafiyah dan Modern (ala Nahji al-Salafiyat al-Hadi>that) dengan 

berpedoman pada "al-Muha>faz}atu ‘ala al-Qadi>mi al-s}o>lih wa al-Akhdhu bi al-

Jadi>di al-als{ah " yang berati "Melestarikan (metode) lama yang baik dan 

mengambil (metode) baru yang lebih baik". Dalam pembelajaranya 

menggunakan  literatur kitab-kitab karya para Alim ulama‟ terdahulu melalui 

metode pendidikannya, yaitu sorogan dan wekton. Selain itu juga 

mengembangkan potensi santrinya dengan berbagai cabang kegiatan 

ekstrakulikuler salah satunya, yaitu Kaligrafi. Dari  observasi penulis yang 

selama ini lakukan terlihat adanya perbedaan tingkat ekonomi yang dimiliki 

oleh santri yang telah menguasai seni kaligrafi dibandingkan santri yang 

lainya. 

Kegiatan ini telah banyak mempengaruhi santri dalam beraktifitas, 

tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan semata, Namun manfaat lain sangat 

membantu pelajaran lain khususnya pelajaran agama yang berkaitan tulis-

menulis arab. Disamping itu juga mendapat tambahan materil (uang) dari hasil 

karya kaligrafi yang mereka buat dari berbagai macam bentuk yang indah 

                                                           
9
 Ibid., 2-3. 
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sehingga diminati masyarakat sehubungan dengan nilai jualnya tinggi 

(marketabi).
10

 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: ” Tinjauan Kreatifitas dalam Seni 

Kaligrafi Di Pondok Pesantren Darul Huda  Mayak Ponorogo” 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan konsep pribadi dalam kreatifitas seni kaligrafi di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan konsep proses dalam kreatifitas seni kaligrafi di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo? 

3. Bagaimana tinjauan konsep produk dalam kreatifitas seni kaligrafi di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo? 

4. Bagaimana tinjauan konsep press atau dorongan dalam kreatifitas seni 

kaligrafi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskrpsikan dan menjelaskan tentang: 

                                                           
10

 H.D. Sirojuddin AR, M.Ag, Belajar Kaligrafi Jilid 7. (Jakarta: Darul Ulum 

Press, 1997), 63 
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1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan konsep pribadi dalam kreatifitas seni 

kaligrafi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

2. Untuk mengetahui  Bagaimana tinjauan konsep proses dalam kreatifitas 

seni kaligrafi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan konsep produk dalam kreatifitas 

seni kaligrafi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

4. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan konsep press atau dorongan dalam 

kreatifitas seni kaligrafi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

 

 

D. Manfaat penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoristis 

  Kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi khazanah peningkatan perekonomian umat. Khususnya untuk 

mengembangkan teori tentang pengembangan ekonomi bagi santri dan 

selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam penelitian dimasa 

mendatang. 

2. Manfaat Praktis  

  Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih kepada: 

a. Santri  



65 

 

 

  Dapat meningkatkan mutu ekonomi, yang diharapkan 

bisa menjadi generasi penerus agama dan bangsa yang shalih yang dapat 

mengembangkan perekonomian Indonesia. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

  Memberikan bahan referensi dan menjadikan masukan 

serta tolak ukur dan kontribusi bidang ilmu, pengembangan kreatifitas santri, 

sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu ekonomi di Pondok 

Pesantren Darul Huda. 

 

E. Telaah Pustaka 

  Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui 

dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti 

yang mungkin belum pernah  diteliti oleh peneliti yang lain. Sehingga tidak ada 

pengulangan penulisan secara mutlak atau plagiasi.  

  Sejauh penulis menelaah beberapa literatur yang terkait dengan 

peningkatan kreatifitas seseorang dalam pengembangan produk, yaitu 

 Skripsi karya Suni Handayani dengan judul, “Faktor-faktor Produksi 

dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Isi dalam skripsi ini adalah mengenai 

analisis ekonomi Islam terhadap[ sumber daya alam sebagai faktor produksi, 

analisa ekonomi Islam terhadap modal sebagai faktor produksi, analisa 

ekonomi Islam terhadap tenaga kerja sebagai faktor produksi.
11

 

                                                           
11

 Suni Handayani, “Faktor-faktor Produksi dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”, (Skripsi, Stain, Ponorogo, 2002). 
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 Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, penulis yakin 

bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini nanti benar-benar tidak ada unsur 

plagiasi. Karena jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-

penelitian tersebut. Dimana penelitian ini memprioritaskan konsep kreatifitas 

dalam pengembangan kreatifitas untuk meningkatkan kualitas produk, yang 

mana kerja akhir setelah di dapatkanya seni kreatif tersebut.      

F. Metode Penelitian  

 Metodologi yang digunakan penulis dalam pembahasan ini adalah 

dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan 

termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif dimana peneliti 

langsung mengumpulkan data yang menjadi pusat penelitian ini 

dikumpulkan melalui data yang sesui dengan pembahasan penelitian ini 

yang berupa tulisan, pemikiran dan pendapat tokoh atau narasumber yang 

bicara tentang penelitian ini.
12

 

Dalam penelitian kualitatif  ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah  studi kasus, yaitu peneliti mencoba menggambarkan subyek 

penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku, yakni tingkah laku itu sendiri 

beserta hal-hal yang melingkunginya, hubungan antara tingkah laku dengan 

                                                           
12

 Masri Singarubin dan  Sofyan Efendi, Metodologi Penelitian Survey, Cet. 2 (Jakarta: LP3S. 1989), 

15. 
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riwayat timbulnya tingkah laku, demikian pula lain-lain hal yang berkaitan 

dengan tingkah laku tersebut. Peneliti juga mencoba untuk mencermati 

individu atau sebuah unit secara mendalam.
13

  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena datanya di ambil 

atau dikumpulkan dari lapangan. Dimana dalam pengumpulan data peneliti 

terjun langsung lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan 

menarik kesimpulan dari fenomena yang ada. 

2. Lokasi penelitian  

Pondok Pesantren Darul Huda yang berada di kota Ponorogo, 

tepatnya di jalan Ir. Juanda Gg VI/38 Mayak, Tonatan Kab. Ponorogo. 

3. Subyek Penelitian  

Adapun yang menjadi subjek penelitian dari penulis adalah santri 

yang telah memiliki kreatifitas di bidang kaligrafi, yaitu: 

a) Busro latif status pembimbing kursus kaligrafi 

b) Muhtarom status santri 

c) Murtadho Munir status santri 

d) Mahmud Ade Robilal status santri 

e) Ahmadi status santri 

f) Fikri Al ghofiri status santri 

g) Gunawan status santri 

h) Maulana status santri 

                                                           
13

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), Ed. Baru,  314. 
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i) Ust Yusuf Muslih status Ustad dan pembimbing kursus 

kaligrafi 

4. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama 

(primer) dan sumber data tambahan (sekunder). Sumber data utama (primer) 

dalam penelitian kualitatif ini ialah ucapan atau kata-kata orang yang 

menjadi narasumber dalam penelitian ini, yaitu: 

a) Busro latif  

b) Muhtarom  

c) Murtadho Munir 

d) Mahmud Ade Robilal 

e) Ahmadi  

f) Fikri Al ghofiri  

g) Gunawan  

h) Maulana  

i) Ust Yusuf Muslih  

  Sedangkan sumber data sekunder adalah berupa 

buku-buku yang yang sesuai dengan penelitian ini dan ucapan orang-orang 

yang menjadi pengurus di pondok pesantren Darul Huda untuk melengkapi 

data-data yang ada dalam sumber data primer adalah: 

1) Fathul khoiri selaku ketua pondok 

2) Muhammad Mas‟ut selaku ketua binkat 

5. Teknik dan Pengumpulan Data 
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Dalam pengumpulan data peneliti mencatatan peristiwa-peristiwa 

atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau 

seluruh elemen populasi yang akan mendukung penelitian, atau cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
14

 Pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik: 

a. Metode Interview (wawancara) 

Dalam metode ini peneliti pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula yang berhubungan pula dengan fokus permasalahan, sehingga 

dengan metode interview ini data kursus seni kaligrafi  dalam 

meningkatkan kreatifitas santri Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap 

peningkatan ekonomi. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung 

dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.
15

   

b. Metode Dokumentasi 

Peneliti mengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan 

pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.
16

 Metode ini 

digunakan peneliti untuk memperoleh data identitas, sejarah, tujuan, visi 

dan misi, perkembangan serta jumlah santri dan dewan guru, tenaga 

adminitrasi serta keadaan sarana dan prasarana Darul Huda Mayak 

                                                           
14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), ed. revisi VI, 129. 
15
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Ponorogo yang bersifat dokumen sebagai tambahan untuk bukti penguat 

penelitian. 

c. Observasi  

Observasi adalah sebagai aktivitas untuk memperhatikan 

sesuatu dengan menggunakan alat indra, yaitu melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.
17

Ada beberapa alasan 

mengapa teknik observasi atau pengamatan digunakan dalam penelitian 

ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. 

Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku, dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. 

6. Teknik Pengolahan Data  

Dalam pengolahan data dalam skripsi ini penulis menggunakan 

teknik sebagaimana berikut: 

a. Editing, yaitu kegiatan memeriksa kembali semua data yang 

diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta 

kesesuaian dan relevansi antara satu dengan yang lainnya. 

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan 

dalam rangka paparan data yang sudah direncankan sebelumnya 

sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk 

menjawab masing-masing masalah. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), 107. 
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Penemuan hasil riset, pelaksanaan analisa lanjutan dengan 

menggunkan teori dan dokumen dokumen tertentu sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan masalah yang diteliti. 

7. Teknik Analisis Data  

Analisis data yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif 

kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan informasi dengan tujuan 

untuk mengetahui keadaan yang diteliti baik dalam bentuk kata-kata 

dokumen atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka.
18

  

Setelah data terkumpul, penulis mengadakan analisis data, yaitu 

proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterprestasikan. Analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, 

yakni mencari nilai-nilai dari suatu fariabel yang tidak dapat di utarakan 

dengan bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk kategori-kategori. 

Sehingga akan mengungkapkan secara alamiah yaitu untuk mendapatkan 

kesimpulan dari berbagai informasi kursus seni kaligrafi dalam 

meningkatkan kreatifitas santri pondok pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo  terhadap peningkatan ekonomi. 

G.  Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam 

skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, masing-masing 

bab terbagi menjadi beberapa sub bab, semua itu merupakan suatu 
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 Baskoro dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja 
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pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antar satu dengan yang 

lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah: 

Bab pertama, Pendahuluan. Membahas tentang: latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, Landasan Teori dan telaah pustaka. Membahas 

mengenai mencakup pengertian kreatifitas, ciri-ciri Kreatifitas dan Tahapan 

Kreatifitas, konsep kreatifitas, tujuan pengembangan kreatifitas, teori empat 

p yang melandasi pengembangan kreativitas, strategi empat p dalam 

pengembangan kreativitas. 

Bab ketiga, untuk data umum membahas tentang sejarah singkat 

berdirinya pondok pesantren Darul Huda, Letak geografis pondok pesantren 

Darul Huda, Visi-misi  pondok pesantren Darul Huda, Struktur 

kepengurusan pondok pesantren Darul Huda, untuk data khusus membahas 

tentang  bentuk tinjauan konsep pribadi dalam kreatifitas seni kaligrafi 

dalam meningkatkan ekonomi santri, bentuk tinjauan konsep proses dalam 

kreatifitas seni kaligrafi dalam meningkatkan ekonomi santri, bentuk 

tinjauan konsep produk dalam kreatifitas seni kaligrafi untuk meningkatkan 

ekonomi santri, bentuk tinjauan konsep press atau dorongan dalam 

kreatifitas seni kaligrafi untuk meningkatkan ekonomi santri 

   Bab empat, tinjauan konsep pribadi dalam kreatifitas seni kaligrafi 

untuk meningkatkan ekonomi santri, tinjauan konsep proses dalam 

kreatifitas seni kaligrafi untuk meningkatkan ekonomi santri, tinjauan 

konsep produk dalam kreatifitas seni kaligrafi untuk meningkatkan ekonomi 
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santri ,analisis bentuk tinjauan konsep press dalam kreatifitas seni kaligrafi 

untuk meningkatkan ekonomi santri. 

  Bab lima, bab ini berisi  penutup yang merupakan akhir 

dari pembahasan penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan 

masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran.  
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BAB II 

PENGEMBANGAN KREATIFITAS SENI KALIGRAFI 

 

A. Kreatifitas 

1. Pengertian Kreatifitas 

Kreatifitas di definisikan secara berbeda-beda oleh para pakar 

berdasarkan sudut pandang masing-masing. Perbedaan dalam sudut pandang 

ini menghasilkan berbagai definisi kreatifitas dengan penekanan yang 

berbeda-beda. Barron mendefinisikan kreatifitas adalah kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru ini bukan berarti harus 

sama sekali baru. Tetapi di sisni menurut Utami Munandar dapat juga 

sebagai kombinasi dari unsure-ubnsur yang telah ada sebelumnya. 

Kreatifitas adalah kemampuan diri yang mengacu kepada proses 

mental yang membawa kepada solusi-solusi, ide-ide, konsep-konsep, 

bentuk-bentuk artistik, teori- teori atau produk-produk yang unik dan hal 

yang baru. Semakin tinggi kreatifitas seseorang makin lebih banyak dapat 

memberikan solusi-solusi permasalahan yang di hadapi.
19

 

Guilford menyatakan bahwa berkreatifitas mengacu pada 

kemampuan yang menandai cirri-ciri seorang kreatif. Lebih lanjut Guilford 

mengemukakan dua cara berfikir, yaitu cara berfikir konvergendan 

divergen. Cara berfikir konvergen adalah cara-cara individu dalam 
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 Sutan Surya, Tes Bakat Dan Kepribhadian,(Yogyakarta: PT Citra Aji 
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memikirkan sesuatu dengan berpandangan bahwa hanya ada satu jawaban 

yang benar. Sedangkan cara berfikir divergen adalah kemampuan individu 

untuk mencari berbagai alternative jawaban terhadap suatu persoalan. 

Dalam kaitanya dengan kreatifitas, Guilford menekankan bahwa orang-

orang kreatif lebih banyak memiliki cara-cara berfikir divergen dari pada 

konvergen.
20

  

Sebagaimana di kutip olehYeni Rachmawati, menutarakan 

bahwa kreatifitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni, 

dalam permesinan, atau dalam memecahkan masalah-masalah dengan 

metode-metode baru. Kreatifitas merupakan proses mental indifidu yang 

melahirkan gagasan, proses, metode ataupun produk baru yang efektif, yang 

bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, integrasi, suksesi, diskontinuitas, dan 

diferensiasi yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan 

suatu masalah.
21

 

Jadi yang dimaksud dengan kreatifitas adalah cirri-ciri khas 

yang dimiliki oleh individu yang menandai adanya kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau kombinasi dari karya-karya 

yang telah ada sebelumya, menjadi karya baru yang dilakukan melalui 
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 Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, Psikologi remaja “perkembangan 
peserta didik” 41-43. 
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 Yeni Rahmawati dan Euis Kurniawati, Stretegi pengembangan kreatifitas 

Pada Anak Usia taman Kanak-kanak (Jakarta: kencanaPrenada Media Group), 14 
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interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi permasalahan. Dan 

mencari alternatif pemecahannya melalui cara-cara berfikir divergin.
22

 

 

2. Ciri-ciri Kreatifitas dan Tahapan Kreatifitas 

Sebagaimana dikutip oleh Yeni Racmawati, Supriadi 

mengatakan bahwa ciri-ciri kreatifiatas dapat dikelompokkan dalam dua 

kategori, kognitif dan non kognitif. Ciri kognitif diantaranya orisinalitas, 

fleksibilitas, kelancaran dan elaborasi. Sedangkan ciri non kognitif di 

antaranya motivasi sikap dan kepribadian kreatif. Kedua ciri ini sama 

pentingnya, kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif 

tidak akan menghasilkan apa pun. Kreatifitas hanya dapat dilahirkan dari 

orang cerdas yang memiliki kondisi psikologi yang sehat. Kreatifitas tidak 

hanya perbuatan otak saja namun variabel emosi dan kesehatan mental 

sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan 

tanpa mental yang sehat sulit sekali dapat menghasilkan karya kratif.
23

 

Biasanya anak yang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat 

yang luas, dan menyukai kegemaran dan aktifitas yang kreatif. Anak dan 

remaja kreatif biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa percaya diri. 

Mereka lebih berani mengambil risiko (tetapi dengan perhitungan) dari pada 

anak-anak pada umumnya. Artinya dalam melakukan sesuatu yang bagi 
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mereka amat berarti, penting dan diskusi, mereka tidak terlalu 

menghiraukan kritik atau ejekan dari orang lain. Merekapun tidak takut 

untuk membuat kesalahan dan mengemukakan pendapat mereka walaupun 

mungkin tidak di setujui orang lain. Orang yang inofatif berani untuk 

berbeda, menonjol, membuat kejutan, atau menimpang dari tradisi. Rasa 

percaya didi, keuletan, dan ketekunan membuat mereka tidak cepat putus 

asa dalam mencapai tujuan mereka.
24

 

Utami Munandar melalui penelitiannya di Indonesia 

menyebutkan ciri-ciri kepribadian kreatifitas yang diharapkan oleh bangsa 

Indonesia, yaitu: 

a. Mempunyai daya imajinasi kuat 

b. Mempunyai inisiatif 

c. Mempunyai minat yang luas 

d. Mempunyai kebebasan dalam berfikir 

e. Bersifat ingin tahu 

f. Selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru 

g. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat 

h. Penuh semangat 

i. Berani mengambil resiko 

j. Berani mengemukakan pendapat dan memiliki keyakinan.
25
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 Prof.Dr. Utami Munandar, Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat 

(Jakarta: Rineka Cipta 2009). .35 
25

  Samsu Wijaya, manfaat psikologi perkembangan,(Bandung: Remaja 
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Sedangkan dalam tahapan mencapai kreatifitas ada empat langkah 

yang dilalui dalam berfikir kreatif seperti yang dilakukan oleh Wllas dan 

Partick, yaitu: 

 

 

 

1) Preparasi (persiapan) 

Terdiri atas perbuatan menelaah, mempertanyakan, 

mengalami, dan menyerap informasi yang akan mengisi kekosongan-

kekosongan yang di amati oleh individu. 

2) Inkubasi  

Individu yang kreatif itu bebas dari tekanan pengumpulan 

fakta dan pengolahan informas. Iya menunggu idenya menjadi 

matang. 

3) Iluminasi  

Tahap ini dimana waktu dipusatkan untuk penelitian, 

studi, dan inkubasi sehingga menjadi konsepsi yang jelas untuk 

memecahkan masalah. 

4) Verifikasi atau revisi 

Verifikasi mungkin pemikiran kembali untuk 

memperbaiki pemecahan yang telah dilakukan.
26
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 Kreatifitas aktualisasi diri adalah kekreatifan yang umum 

dan “content free” banyak program kreatifitas yang berhasil bertujuan  

a) meningkatkan kesadaran kreatifitas 

b)  memperkokoh sifat kreatif 

c) mengajarkan teknik menemukan gagasan dan memecahkan         

masalah secara kreatif, dan 

d)  melatih kemampuan kreatif  secara umum. Program seperti ini 

membantu siswa memahami kratifitas dan menggunakan pendekatan 

yang kreatif  terhadap masalah-masalah pribadi, akademis, dan 

professional. 

 

3. Tujuan Pengembangan Kreatifitas 

Menurut Utami Munandar (2002:60) yang dituangkan pada 

salah-satu bukunya Peningkatan Kreatifitas Anak Usia Dini, ada alasan 

mengapa kreatifitas penting untuk dimunculkan, dipupuk dan 

dikembangkan dalam diri anak, antara lain: 

Pertama, dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. 

Perwujudan diri adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. 

Kedua, kemampuan berfikir kreatif dapat dilihat berbagai 

macam penyelesaian suatu masalah. Mengekspresikan pikiran-pikiran 

yang berbeda dari orang lain tanpa di batasi pada hakikatnya akan 

mampu melahirkan berbagai macam gagasan. 



80 

 

 

Ketiga, bersibuk secara kreatif akan memberikan kepuasan 

kepada indifidu tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan karena 

tingkat ketercapaiankepuasan seseorang akan mempengaruhi 

perkembangan sosial emosinya. 

Keempat, dengan kreatifitas memungkinkan manusia 

meningkatkan kualitas hidupnya. Gagasan-gagasa baru sebagai buah 

pemikiran kreatif akan sangat diperlukan untuk menghadapi masa depan 

yang penuh tantangan.
27

 

Fauzi Salim Afifi dalam bukunya memiliki Konsep 

Kreatifitas Dengan Pendekatan Empat P, beberapa definisi tentang 

kreatifitas berdasarkan empat P, menurut para pakar. 

a. Definisi Pribadi 

Menurut Hulbeck (1945). Tindakan kreatif muncul dari 

keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkunganya. 

Focus pada segi pribadi jelas dalam definisi ini. 

Oleh Sternberg (1988), yaitu kreatifitas merupakan titik 

pertemuan yang khas antara tiga atribut psikologis: inteligensi, gaya 

kognitif, dan kepribadian atau motifasi. Bersama –sama ketiga segi dari 

alam pikiran ini membantu memahami apa yang melatar belakangi 

indifidu yang kreatif. 
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Inteligensi meliputi terutama kemampuan ferbal, pemikiran 

lancer, pengetahuan, perencanaan. Perumusan masalah, penyusunan 

strategi, representasi mental, keterampilan pengambilan keputusan, dan 

keseimbangan serta integrasi intelektual secara umum. 

Gaya kognitif atau intelektual dari pribadi yang kreatif 

menunjukkan kelonggaran dari keterikatan pada konvensi menciptakan 

aturan sendiri, menyukai masalah yang tidak terlalu trestruktur, senang 

menulis, merancang, lebih tertarik pada jabatan yang kreatif, seperti 

pengarang, saintis, artis, atau arsitek. 

b. Definisi Proses 

Definisi Torance ini meliputi seluruh proses kreatif dan ilmiah 

mulai dari menemukan masalah sampai dengan menyampaikn hasil. 

c. Definisi Produk 

Definisi yang berfokus pada produk kreatif menekankan 

orisinalitas, seperti definisi dari Barron (1969) yang menyatakan bahwa 

kreatifitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan 

sesuatu yang baru. Begitu pula menurut Haefele (1962) kreatifitas adalah 

kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai 

makna sosial. Definisi Haefele ini menunjukkan bahwa tidak keseluruhan 

produk itu harus baru, tetapi kombinasinya. Sebagai contoh, kursi dan 

roda sudah ada selama berabad-abad, tetapi gagasan pertama untuk 

menggabung kursi dan roda menjadi kursi roda merupakan gagasan yang 

kreatif. 
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Rogers (dalam Vernon, 1982) mengemukakan criteria untuk 

produk kreatif ialah: 

a) Produk itu harus nyata (observable) 

b) Produk itu harus baru 

c) Produk itu adalah hasil dari kualitas unik individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

d. Definisi Press 

Kategori keempat dari definisi dan pendekatan terhdap 

kreatifitas menekankan factor “press” atau dorongan, baik dorongan 

internal (dari diri sendiri berupa keinginan dan hasrat untuk mencipta 

atau bersibuk diri secara kreatif) maupun dorongan eksternal dari 

lingkungan sosial dan psikologis. Definisi Simpson (dalam  Vernon, 

1982) merujuk pada aspek dorongan internal, yaitu kemampuan kreatif 

di rumuskan sebagai “the initiative that one manifests by his power to 

break away from the usual sequence of thought.” Mengenai “press” 

dari lingkungan, ada lingkungan yang tidak menghargai imajinasi atau  

fantasi, dan menekankan kreatifitas dan inofasi. Kreatifitas juga tidak 

berkembang dalam kebudayaan yang terlalu menekankan konformitas 

dan trades, dan kurang terbuka terhadap perubahan atau perkembangan 

baru.
28

 

5. Teori Empat P yang Melandasi Pengembangan Kreativitas  

a. Teori Tentang Pembentukan Pribadi Kreatif 
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Banyak sekali-teori yang berusaha menjelaskan pembentukan 

kepribadiall kreatif. Yang akan dibahas di sini ialah dari dua mazhab, yaitu 

teori psiko analisis dan teori humanistik untuk digunakan sebagai landasan 

perencanaan program pendidikan anak berbakat. 

1. Teori Psikoanalisis 

Pada umumnya teori-teori Psikoanalisis melihat kreativitas 

sebagai hasil mengatasi suatu masalah, yang biasanya mulai di masa 

anak. Pribadi kreatif dipandang sebagai seseorang yang pernah 

mempunyai pengalaman traumatis, yang dihadapi dengan 

memungkinkan gagasan-gagasan yang disadari dan yang tidak disadari 

bercampur menjadi pernecahan inovatif dari trauma. Tindakan kreatif 

mentransformasi keadaan psikis yang tidak sehat menjadi sehat. 

1) Teori Freud 

Menurut beberapa pakar psikologi kemampuan kreatif 

rnerupakan ciri kepribadian yang menetap pada lima tahun pertama 

dari kehidupan. Sigmund Freud (1856-1939) adaiah tokoh utama 

yang menganut pandangan ini penjelaskan proses kreatif dari 

mekanisme pertahanan, yang merupakan upaya tak sadar untuk 

menghindari kesadaran mengenai ide-ide yang tidak 

menyenangkan atau yang tidak dapat diterima. Karena mekanisme 

pertahanan mencegah pengamatan yang cermat dari dunia, dan 

karena menghabiskan energi psikis, mekanisme pertahanan 

biasanya merintangi produktivitas kreatif 
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Daftar dari mekanisme pertahanan yang paling sering 

terjadi dapat dilihat pada Tabel 2.1. Freud percaya, bahwa 

meskipun kebanyakan mekanisme pertahanan menghambat 

tindakan kreatif, mekanisme sublimasi justru merupakan penyebab 

utama dari kreativitas. 

Kaitan antara kebutuhan seksual yang tidak disadari 

dan kreativitas mulai pada tahun-tahun pertama dari kehidupan. 

Menurut Freud, orang hanya didorong untuk menjadi kreatif jika 

mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual secara langsung. 

Pada umur empat tahun anak mengembangkan hasrat fisik untuk 

orang tua dari jenis kelamin yang berbeda. Karena kebutuhan itu 

tidak dapat dipenuhi, maka terjadi sublimasi dan awal dari 

imajinasi. Freud menjelaskan banyak karya seni sebagai sublimasi 

dan Seniman. Sebagai contoh, banyaknya lukisan Leonardo da 

Vinci mengenai Madonna dihasilkan dari kebutuhan seksual 

dengan tokoh ibu disublimasi, karena ia kehilangan ibunya pada 

usia 

2) Teori Kris 

Ernest Kris (1900-1957) menekankan bahwa 

mekanisme pertahanan regresi (beralih ke perilku sebelumnya 

yang akan memberi kepuasan, jika perilaku sekarang tidak berhasil 

atau tidak memberi kepuasan) juga sering muncul dalam tindakan 

kreatif. Jika seseorang mampu untuk "regress" ke kerangka 
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berpikir atau pola perilaku seperti anak, rintangan antara alam 

pikiran sadar dan tidak sadar menjadi kurang, dan bahan yang tidak 

disadari yang sering mengandung benih kreativitas dapat 

menembus ke alam kesadaran. Orang-orang kreatif adalah mereka 

yang paling mampu  memanggil bahan-bahan dari alam pikiran 

tidak sadar. Sebagai orang dewasa kita tidak pernah seperti anak 

lagi. Orang kreatif tidak mengalami hambatan untuk bisa seperti 

anak dalam pemikiran mereka. Mereka dapat mempertahankan 

sikap bermain dengan masalah-masalah serius dalam kehidupan. 

Dengan demikian, mereka mampu melihat masalah-masalah 

dengan cara yang segar dan inovatif untuk “regress in the service 

of the ego”.  

 

3) Teori Jung  

Carl Jung (1875-1961) juga percaya bahwa 

ketidaksadaran memainkan peranan yang amat penting dalam 

kreativitas tingkat tinggi. Alam pikiran yang tidak disadar dibentuk 

oleh masa lain pribadi. Di samping itu, ingatan kabur dari 

pengalaman-pengalaman seluruh umat manusia tersimpan di sana. 

Secara tidak sadar kita 'mengingat' pengalaman-pengalaman yang 

paling berpengaruh dari nenek moyang kita. Dari ketidaksadaran 

kolektif ini timbul penemuan, teori, seni, dan karya-karya baru 

lainnya, Proses inilah yang menyebabkan kelanjutan dari eksistensi 
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manusia. 

2. Teori Humianistik 

Berbeda dari teori psikoanalisis teori humanistik melihat 

kreativitas sebagai hasil dari kesehatan pslikok-ps tingl-at. tinggi. 

Kreativ
i
tas dapat berkembang selama hidup, dan tida;, terbatas pada 

lima tahun pertama. 

1) Teori Maslow 

Menurut Abraham Maslow 1908-1970) pendukung 

utama dari teori humanistik, manusia mempunyai naluri-naluri 

dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Kebutuhan ini harus 

dipenuhi dalam urutan tertentu; kebutuhan primitif muncul pada 

saat lahir, dan kebutuhan tingkat tinggi berkembang sebagai proses 

pematangan. Keenam kebutuhan naluriah ini digambarkan pada 

Tabel 2.2. 

Urutan dari hierarki kebutuhan ini jelas; tidak ada yang 

dapat mewujudkan dirinya jika menderita karena kelaparan. 

Keempat kebutuhan pertama disebut kebutuhan "deficiency", 

karena mungkin dapat dipuaskan sampai tidak dirasakan sebagai 

kebutuhan lagi. Misalnya, jika kita lapar kita dapat makan 

sepuasnya sehingga kebutuhan itu terpenuhi. Dua kebutuhan pada 

tingkat tertinggi (aktualisasi dan estetik) disebut kebutuhan 

"being", karena jika dipupuk kebutuhan itu menjadi makin kuat, 

yang memperkaya keberadaan kita. Sebagai contoh, belajar 
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memahami dan menghargai musik moningkatkan hasrat untuk 

belajar lebih banyak tentang musik. 

Proses perwujudan diri erat berkaitan dengan 

kreativitas. Bebas dari neurosis, orang yang mewujudkan dirinya 

mampu memusatkan dirinya pada yang hakiki. Mereka dapat 

mencapai apa yang disebut oleh Maslowpeak experience' - saat 

mendapat kilasan ilham (flash of insight) yang menyebabkan 

kegembiraan dan rasa syukur karena hidup. 

2) Teori Rogers 

Menurut Carl Rogers (1902-1987) tiga kondisi dari 

pribadi yang kreatif ialah: 

a) keterbukaan terhadap pengalaman, 

b) kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan 

pribadi seseorang (internal locus of evaluation), dan 

c) kemampuan untuk bereksperimen, untuk "bermain" dengan 

konsep-konsep. 

Setiap orang yang memiliki ketiga ciri ini kesehatan 

psikologisnya sangat baik. Orang ini berfungsi sepenuhnya, 

menghasilkan karya-karya kreatif, dan hidup secara kreatif. Ketiga 

ciri atau kondisi tersebut juga merupakan dorongan dari dalam 

untuk berkreasi (internal press). 

Kedua aliran teori tersebut di muka psikoanalisis dan 

humanistik amat berbeda dalam penjelasan kepribadian kreatif. 
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Sulit dan tidak perlu untuk bersilang pendapat yang mana yang 

benar. Keduanya mempunyai maknanya tersendiri Penekanan teori 

psikoanalisis pada alam pikiran tidak sadar dan timbulnya 

kreativitas sebagai kompensasi dari masa anak yang sulit, dapat 

menjelaskan kehidupan banyak tokoh-tokoh yang produktif. 

Sedangkan teori humanistik lebih menekankan pada kesehatan 

psikologis yang memungkinkan seseorang mengatasi masalah 

kehidupan. Teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa manusia 

menentukan nasibnya sendiri. Aliran humanistik melihat 

kreativitas sebagai lebih sadar, kognitif, dan intensional,daripada 

teori psikoanalisis. Konsep humanistik ialah bahwa kreativitas 

dilahirkan karena dorongan untuk mencapai kemungkinan-

kemungkinan yang tertinggi dalam hidup dan bukan sebagai 

pertahanan terhadap neurosis. 

Pemaparan teori-Teori baik dari aliran psikoanalisis 

maupun aliran humanistic membantu untuk memahami 

pembentukan ciri-ciri pribadi kreatif. 

Dari keempat perspektif kreativitas (pribadi, 

pendorong, proses, dan produk) mungkin yang paling menentukan 

dalam perwujudan kreativitas ialah aspek pribadi. Ciri-ciri 

kepribadian bagaimanakah yang menunjang atau dapat dikatakan 

diperlukan agar potensi kreatif yang pada dasarnya dimiliki setiap 
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orang dapat diwujudkan.
29

 

b. Teori-Teori tentang "Press" 

Kreativitas anak agar dapat terwujud membutuhkan adanya 

dorongan dalam diri individu (motivasi intrinsik) maupun dorongan dari 

lingkungan (motivasi ekstrinsik). 

1. motivasi untuk Kreativitas 

Pada setiap orang ada kecenderungan atau dorongan untuk 

mewujudkan potensinya, untuk mewujudkan dirinya. dorongan untuk 

berkembang dan menjadi matang, dorongan untuk mengungkapkan dan 

mengaktifkan semua kapasitas seseorang. Dorongan ini merupakan 

motivasi primer untuk kreativitas ketika individu membentuk 

hubungan-hubungan baru dengan lingkungannya dalam upaya menjadi 

dirinya sepenuhnva (Rogers, dalam Vernon, 1982). Dorongan ada pada 

setiap orang dan bersifat internal, ada dalam diri individu sendiri 

namun membutuhkan kondisi yang tepat untuk diekspresikan. 

2. Kondisi Eksternal yang Mendorong Perilaku Kreatif 

Telah dikemukakan bagaimana kondisi internal menurut 

Rogers yang bersifat mengembangkan kreativitas. Bagaimana kondisi 

eksternal (dari lingkungan) yang memupuk kreativitas konstruktif? 

Kondisi lingkungan yang bagaimana menjadi pendorong bagi anak 

untuk meningkatkan kreativitasnya? Kreativitas memang tidak dapat 

dipaksakan, tetapi harus dimungkinkan untuk tumbuh. Bibit unggul 

                                                           
29

 Prof.Dr. Utami Munandar, Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat 

(Jakarta: Rineka Cipta 2009). 32 
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memerlukan kondisi yang memupuk dan memungkinkan bibit itu 

mengembangkan sendiri potensinya. Bagaimana kita dapat 

mengupayakan lingkungan (kondisi ekstemal) yang dapat memupuk 

dorongan dalam diri anak (internal) untuk mengembangkan 

kreativitasnya? 

Menurut pengalaman Rogers dalam psikoterapi, penciptaan 

kondisi keamanan dan kebebasan psikologis memungkinkan timbulnya 

kreativitas yang konstruktif. 

1. Keamanan Psikologis 

Ini dapat terbentuk dengan tiga proses yang saling 

berhubungan: 

a. Menerima individu sebagaimana adanya dengan segala 

kelebihan dan keterbatasannya. 

Jika orang tua atau guru memberikan kepercayaan 

kepada anak, bahwa ia pada dasarnya baik dan mampu, 

bagaimanapun tingkah laku atau prestasi anak saat ini maka la 

akan mendorong pengembangan kreativitas anak tersebut. 

Efeknya ialah bahwa anak menghayati suasana keamanan. 

b. Mengusahakan suasana yang didalamnya evaluasi eksternal tidak 

ada (atau sekurang-kurangnya tidak bersifat atau mempunyai 

efek mengancam). 

Evaluasi selalu mengandung ancaman sehingga 

menimbulkan kebutuhan akan pertahanan. Bagi anak, untuk 
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berada dalam suasana di mana la tidak dinilai, tidak diukur 

menurut patokan dari luar, dapat memberi rasa kebebasan. 

c. Memberikan pengertian secara empatis (dapat ikut menghayati). 

Mengenal dan ikut menghayati perasaan-perasaan anak-

anak, pemikiran-pemikirannya, tindakan-tindakannya, dapat 

melihat dari sudut pandangan anak dan tetap menerimanya, 

betul-betul memberi rasa keamanan. 

Dalam suasana ini "real self' dimungkinkan untuk 

timbul, untuk diekspresikan dalam bentuk-bentuk baru dalam 

hubungannya dengan lingkungannya. Inillah pada dasarnya disebut 

memupuk 

kreativitas. 

2. Kebebasan Psikologis 

Jika orang tua atau guru mengizinkan atau memberi 

kesempatan pada anak untuk bebas mengekspresikan secara simbolis 

pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya, permissiveness ini 

memberikan pada anak kebebasan dalam berpikir atau merasa sesuai 

dengan  apa yang ada  dalam dirinya. Mengekspresikan dalam 

tindakan konkret perasaan perasaannya (misalnya dengan memukul) 

tidak selalu dimungkinkan, karena hidup dalam masyarakat selalu
.
 

Ada batas-batasnya, tetapi ekspresi secara simbolis hendaknya 

dimungkinkan.
30

 

                                                           
30

  Ibid 37-38 



92 

 

 

c. Teori tentang Proses Kreatif 

1. Teori Wallas 

Berabad-abad orang berupaya untuk menjelaskan apa yang 

terjadi apabila seseorang mencipta. Salah satu teori tradisional yang 

sampai sekarang banyak dikutip ialah Teori Wallas yang dikemukakan 

tahun 1926 dalam bukunya The Art of Thought (Piirto, 1992) yang, 

menyatakan bahwa proses kreatif meliputi empat tahap (I) persiapan; 

(2) inkubasi; (3) iluminasi; dan (4) verifikasi. Pada tahap pertarna, 

seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan 

belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang, dan 

sebagainya. Pada tahap kedua, kegiatan mencari dan menghimpun data 

informasi tidak dilanjutkan. Tahap inkubasi ialah tahap di mana 

individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah 

tersebut, dalam arti bahwa ia tidak memikirkan masalahnyaa secara 

sadar. tetapi "mengeramnya" dalam alam pra-sadar. Sebagaimana 

nyata dari analisis blografi maupun dari laporan-laporan tokoh-tokoh 

seniman dan ilmuwan, tahap ini penting artinya dalam proses 

timbulnya inspirasi. Mereka semua melaporkan bahwa gagasan 

inspirasi yang merupakan titik mula dari suatu penemuan atau kreasi 

baru berasal dari daerah prasadar atau timbul dalam keadaan 

ketidaksadaran penuh. 

Tahap iluminasi ialah tahap timbul “insight” atau “Aha-

Erlehnis", saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru. beserta proses-
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proses psikologis yang mengawali dan mengikuti munculnya 

inspirasi/gagasan baru. 

Tahap verifikasi atau tahap evaluasi ialah tahap di mana ide 

atau kreasi baru tersebut harus diuji terhadap realitas. Di sini 

diperlukan pemikiran kritis dan konvergen. Dengan perkataan lain, 

proses divergensi (pemikiran kreatif) harus diikuti oleh proses 

divergensi konvergensi (pemikiran kritis). 

2. Teori tentang Belahan Otak Kanan dan Kiri 

Segera sesudah anak dilahirkan. gerakan-gerakannya yang 

semula belum berdiferensiasi berkembang menjadi pola dengan 

preferensi untuk kiri atau kanan. Hampir setiap orang mempunyai sisi 

yang lebih dominan, maka dikatakan bahwa otak dikuasai, oleh 

hemisfer yang bertentangan. Pada umumnya orang lebih biasa 

menggunakan tangan kanan (berarti dominasi belahan otak kiri). 

Tetapi ada orang-orang yang termasuk kidal (left-handed). Mereka 

lebih dikuasai oleh belahan otak kanan. Dihipotesiskan bahwa belahan 

otak kanan terutama berkaitan dengan fungsi-fungsi kreatif, sehingga. 

terjadi "dicholomanid', membagi-bagi semua fungsi mental menjadi 

fungsi belahan otak kanan atau kiri (lihat Tabel 2.3). Teori ini, 

walaupun didukung oleh bukti-bukti tertentu, namun masih 

memerlukan pengkajian lebih lanjut untuk keabsahannya (Dacey 1989; 

Pillirto, 1992).
31

 

                                                           
31

  Ibid 39-40 
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d. Teori tentang Produk Kreatif 

Pada pribadi kreatif, jika memiliki kondisi pribadi dan 

lingkungan yang menunjang (press), atau lingkungan yang memberi 

kesempatan/ peluang untuk bersibuk diri secara kreatif maka diprediksikan 

bahwa produk kreativitasnya akar muncul. 

Cropley (1994) menunjukkan hubungan antara tahap-tahap 

proses kreatif (Wallas) dan produk yang dicapai. la menekankan bahwa 

perilaku kreatif memerlukan kombinasi antara ciri-ciri psikologis yang 

berinteraksi sebagai berikut: sebagai hasil dari berpikir konvergen atau 

inteligensi (memperoleh pengetahuan, dan pengembangan keterampilan), 

manusia, memiliki seperangkat unsur-unsur mental. Jika dihadapkan 

dengan situasi yang menuntut tindakan (pemecahan masalah dalam arti 

yang luas), individu mengerjakan dan menggabung unsur-unsur mental 

sampai timbul „Konfigurasi'. Konfigurasi ini dapat berupa gagasan, model, 

tindakan. cara menyusun kata, melodi, atau bentuk. 

Pemikir divergen mampu menggabung unsur-unsur dengan 

cara-cara yang, tidak lazim dan tidak diduga (kreatif). Namun konstruksi 

konfigurasi tersebut tidak memerlukan berpikir konvergen dan divergen 

saja, tetapi juga motivasi (misalnya dorongan untuk menghasilkan solusi 

yang lebih baik), karakteristik pribadi yang sesuai (misalnya keterbukaan 

terhadap pembaruan), unsur-unsur sosial (kosediaan untuk tidak mengikuti 

saja), dan keterampilan komunikasi. Proses ini disenilai perasaan dan 

emosi, yang dapat menunjang atau menghambat. 
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6. Strategi empat P dalam Pengembangan Kreativitas 

Kreativitas : Pribadi, Pendorong, Proses, dan Produk (4P) 

Setiap orang pada dasarnya memiliki bakat kreatif dan 

kemampuan, untuk mengungkapkan dirinya secara kreatif, meskipun 

masing-masing dalam bidang dan dalam kadar yang berbeda-beda. Yang 

terutama penting bagi dunia pendidikan ialah bahwa bakat tersebut dapat 

dan perlu dikembangkan dan ditingkatkan. 

Sehubungan dengan pengembangan kreativitas siswa, kita perlu 

meninjau empat aspek dari kreativitas, yaitu pribadi, pendorong, press, 

proses atau, dan produk (4P dari kreativitas). 

Sehubungan dengan berkembangnya kreativitas, adakala perlu 

meninjau empat aspek dari kreativitas, yaitu pribadi, pendorong, press, 

proses atau, dan produk (4P dari kreativitas). 

a.  Pribadi 

Kreativitas adalah ungkapan (ekspresi) dari keunikan 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif 

ialah yang mencerminkan orisinalitas dari individu tersebut. Dari 

ungkapan pribadi yang unik inilah dapat diharapkan timbulnya ide-

ide baru dan produk-produk yang inovatif. 
32

 

b. Pendorong (Press) 

Bakat kreatif akan terwujud jika ada dorongan dan 

                                                           
32

 S.C. Utami Munandar, Kreativitas dan Keberbakatan, (Jakarta: 

Gramedia, 2002), 45 
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dukungan dari lingkungannya, ataupun jika ada dorongan kuat dalam 

dirinya sendiri (motivasi internal) untuk menghasilkan sesuatu. 

Bakat kreatif dapat berkembang dalam lingkungan yang 

mendukung, tetapi dapat pula terhambat dalam lingkungan yang 

tidak menunjang. Di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan 

maupun di dalam masyarakat harus ada penghargaan dan dukungan 

terhadap sikap dan perilaku kreatif individu atau kelompok 

individu.
33

 

c. Proses 

Untuk mengembangkan kreativitas, seseorang perlu diberi 

kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif. Dalam hal ini yang 

penting ialah memberi kebebasan kepada seseorang untuk 

mengekspresikan dirinya secara kreatif, tentu  saja dengan 

persyaratan tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Pertama-

tama yang perlu ialah proses bersibuk diri secara kreatif tanpa perlu 

selalu atau terlalu cepat menuntut dihasilkannya produk-produk 

kreatif yang bermakna. Hal itu akan datang dengan sendirinya dalam 

iklim yang menunjang, menerima, dan menghargai.  

d. Produk 

Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan 

produk kreatif yang bermakna ialah kondisi pribadi dan kondisi 

lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya mendorong ("press") 

                                                           
33
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seseorang, untuk melibatkan dirinya dalam proses (kesibukan, 

kegiatan) kreatif. 

Dengan dimilikinya bakat dan ciri-ciri pribadi kreatif, dan 

dengan dorongan (internal maupun eksternal) untuk bersibuk diri 

secara kreatif, maka produk-produk kreatif yang bermakna dengan 

sendirinya akan timbul. Hendaknya pendidik menghargai produk 

kreativitas anak dan mengkonwinikasikannya kepada yang lain, 

misalnya dengan mempertunjukkan atau memamerkan hasil 

karyanya. Ini akan lebih menggugah minat  untuk berkreasi.
34
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BAB III 

DESKRIPSI DATA  

 

A. Deskripsi  Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Darul Huda 

Pondok pesantren Darul Huda pada awal berdirinya mempunyai 

pengertian yang sederhana sekali, yaitu tempat pendidikan yang 

mempelajari agama Islam di bawah bimbingan seorang guru atau Kyai. 

Pondok Pesantren Darul Huda yang menerapkan sistem dan metode 

salafiah dan modern ini berdiri pada tahun 1968 di bawah asuhan KH. 

Hasyim Soleh. 

Metode yang digunakan di Pondok Pesantren Darul Huda adalah 

perpaduan antara Pesantren Salafiyah dan Modern (‘ala Nahji al-Salafiyat al-

Hadi>that) dengan berpedoman pada: 

حافظة على القدم الصاح و ااخذ باجديد ااصلحا  

"Melestarikan (metode) lama yang baik dan mengambil (metode) baru 

yang lebih baik" 

Tantangan yang harus dihadapinya pada waktu itu adalah 

kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Selama 13 tahun 

KH. Hasyim Soleh bekerja keras untuk menghadapi hambatan ini. Baru 

sekitar tahun 1980 Pondok Pesantren ini mulai banyak mengalami 

kemajuan, baik dari segi fisik, kuantitas, maupun kualitas. 
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a. Menuju Pengelolaan Yayasan 

Belajar dari pengalaman, banyak pondok pesantren yang 

masyhur tetapi kemudian tenggelam setelah pengasuhnya meninggal. 

Menurut pengamatan KH. Hasyim Sholeh tanpa mempertimbangkan 

minat dan kemampuan pelimpahan tanggung jawab, pengasuh turun 

temurun masalah itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka, sejak tahun 

1983 sistem pengelolaan ahli waris pada Pondok Pesantren Darul Huda 

dihapus, diganti dengan pengelolaan system yayasan. Selanjutnya 

kaderisasi tidak hanya terbatas, pada system keluarga semata, tetapi 

berdasarkan pilihan, kemauan dan kemampuan dengan demikian yayasan 

sejak dini bisa leluasa mencari dan mendidik kader-kader. 

b. Perkembangan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Huda 

Menjawab tantangan dan tuntutan zaman serta terdorong 

untuk bebrperan aktif melaksanakan program dalam membangun 

manusia seutuhnya berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pondok 

pesantren Darul Huda mendirikan Madrasah Salaiyah Miftahul Huda 

(Diniyah). Pada awal jenjang pendidikan Madrasah Miftahul Huda tidak 

berbeda dengan pondok-pondok salaf yakni mulai dari kelas sekolah 

persiapan/Ibtidaiyah jenjeng pendidikan 2 tahun, Tsanawiyah jenjang 

pendidikan 3 tahun dan madrasah Aliyah 3 tahun, sehingga apabila ingin 

tamat Madrasah Miftahul Huda harus menempuh waktu 8 tahun. 

Kemudian mulai pada tahun 1999/2000 sampai sekarang kurikulum 

pendidikan Madrasah Miftahul Huda mengalami perubahan yang 
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mulanya pendidikan yang dimulai dari ibtidaiah sampai dengan aliyah 

menjadi pendidikan yang berjenjang 6 tahun kemudian dilanjutkan kelas 

lanjutan yaitu takhasus. Madrasah tersebut diselenggarakan pada sore 

hari dan khususnya mata pelajaran agamadengan system salafyah murni. 

Sedang untuk menyempurnakan system pendidikann yang dapat 

memenuhi kebutuhan akan pembangunan manusia seutuhnya. Yayasan 

Pondok Pesantren Darul Huda pada tahun 1989 dengan seizing 

pemerintah, atau Departemen Agama Provinsi Jawa Timur berhasil 

mendirikan pendidikan formal berupa Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah Darul Huda yang diselenggarakan pagi hari. Keduanya 

menggunakan kurikulum Depag. Yang di sempurnakan pada tahun 1994, 

keduanya mendapat status diakui. Pada tahun yang sama yakni tahun 

1994 Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda membuka lembaga 

pendidikan baru berupa Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK/MAKP).
35

 

 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huda 

Lokasi Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

masih termasuk wilayah perkotaan di kabupaten Ponorogo. Tepatnya  

berada di jalan Ir. H. Juanda No. 38 Gg VI/ 38 Telp. 0352 461093.Fax 

0352. 486964. Kode Pos 63418,di Dusun Mayak Kelurahan Tonatan dan 

Kecamatan Ponorogo Jawa Timur. Adapun batas-batas dari Dusun 

Mayak Tonatan adalah: 
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 Lihat  Lampiran Transkip Dokumentasi Nomor:01/D/15-1/2015. 
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Sebelah Utara : Jalan Menur 

Sebelah Selatan : Kantor  Kemenag 

Sebelah Timur : Jalan Suprapto 

Sebelah Barat : Jalan Menur Gg. IV  

Tepatnya 3,3 KM ke arah timur dari Aloon-Aloon Pusat Kota 

Ponorogo. Adapun dalam koordinat berada di Latitude 7°52'4.20"S dan 

Longitude 111°29'20.01"E.
36

 

 

3. Visi-Misi  Pondok Pesantren Darul Huda 

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai visi dan misi untuk 

mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut. Adapun visi dan misi  Pondok 

Pesantren  Darul Huda sebagai berikut : 

1. Visi  Pondok Pesantren  Darul Huda 

  Berilmu, beramal dan bertakwa dengan dilandasi akhlakul 

karimah 

2.  Misi Pondok Pesantren  Darul Huda 

Menumbuhkan budaya ilmu, amal dan takwa serta 

akhlakul karimah pada jiwa santri, dalam rangka pengabdian kepada 

agama dan masyarakat.
37
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 Lihat  Lampiran Transkip Dokumentasi Nomor:07/D/29-1/2015. 
37

 Lihat  Lampiran Transkip Dokumentasi Nomor:02/D/17-1/2015. 
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4. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Huda 

Struktur organisai Pondok Pesantren merupakan komposisi 

dari sejumlah orang yang berkerja sama, mengatur dan mengorganisir 

agenda Pondok Pesantren untuk tercapainya proses pembelajaran yang 

ideal. Hal itu menunjukkan bahwa Pondok Pesantren memerlikan 

pembagian tugas dari sekian pelaksana  manajemen sebagai realisasi 

kongkrit dari visi dan misi Pondok Pesantren di tengah wacana 

keagamaan dan kebutuhan masyarakat. 

Adapun untuk struktur Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo sebagai berikut:  

1) Pengasuh  : KH. Abdus sami‟ Hasyim  

2) Kabag   : H. Abdul Wachid 

3) Ketua pondok : Ust. Ahmad Fathul Khori 

4) Koord Departemen    

Untuk lebih jelas dan terperincinya struktur Pondok Pesantren 

Darul Huda dapat dilihat dalam lampiran penelitian.
38

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Bentuk Tinjauan Konsep Pribadi Dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi  ? 

Terkenal didunia santri sebuah Maqolah “ilmu tanpa amal 

bagaikan pohon yang tidak berbuah” berangkat dari hal itu tadi santri 

berupaya mengamalkan apa yang telah diketahui, begitu pula dalam 
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bidang seni kaligrafi ini, beberapa  santri menggeluti dunia seni kaligrafi 

sampai menghasilkan dampak positif dibidang ekonominya, tetapi itu 

semua tidak semudah membalik sebuah telapak tangan, dalam hal ini 

kembali kepada pribadi masing-masing dalam menuju apa yang telah di 

lakukan dengan konsep yang telah di paparkan.  

Dalam hal ini,  Busro Latif mengatakan tentang konsep pribadi 

terkait kepada kreatifitas seni kaligafi bahwasanya banyak manfaat bagi 

kalangan santri karena kegiatan ini sangat berpengaruh pada santri dalam 

membantu belajar yang berkaitan dengan tulis menulis arab.
39

 

Berangkat dari  bentuk-bentuk yang dilakukan  dalam aktifitas 

yang telah dialami pastinya ada tindakan untuk melakukan sesuatu dalam 

kepribadian masing-masing dengan cara Dalam bemtuk mengikuti kompetisi 

regional dan nasional, sehingga bisa memaparkan dan mendapat hasil, disisi lain 

membuat karya-karya kemudian dipasarkan, dan mendekorasi sebuah bangunan 

dan masjid-masjid.
40

 

Setelah adanya aktifitas kreatif yang dilakukan pasti akan adanya 

pengembangan kreatif yang sudah dilakukan yaitu, Mengaplikasikan ilmu 

kaligrafi ke dekorasi bangunan, masjid, panggung-panggung, sehingga menjadi 

karya dekorasi islam dan bisa menghasilkan materi, selain itu juga Mengikuti 

kompetisi MTQ atau lomba-lomba sehingga mendapatkan hadiah atau bungkus 

yang menjanjikan.
41
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Adapun kreatifitas seni yang dibuat berupa membuat tulisan-tulisan 

arab dan selain itu juga membuat karya-karya, yang indah sehingga 

menarik perhatian masyarakat.
42

 

Sedangkan hasil dari wawancara Muhtarom mereka melontarkan 

pendapatnya yaitu, bahwasanya karya seni itu memberikan manfaat bukan 

mendatangkan madharat serta membangun bukan merusak, Berangkat dari   

yang dilakukan  dalam aktifitas yang telah dialami pastinya ada tindakan 

untuk melakukan sesuatu dalam kepribadian masing-masing yaitu, dengan 

cara memanfaatkan apa yang sudah dimiliki, membuat karya-karya, selain itu 

mendekorasi masjid-masjid dalam ukiran kaligrafi, dan berbagai tempat yang di 

kehenndaki para konsumen. Dengan seiring tambahnya pengalaman yang 

telah  dimiliki sebagai dorongan internal, maka timbul inovasi yang lahir 

dari diri saya sehingga dapat memodifikasi karya yang telah ada bahkan 

dapat melahirkan yang benar-benar baru. Dari hasil dorongan internal 

tersebut dapat menghasilkan karya-karya yang mana banyak disuakai oleh 

banyak orang sehingga banyak orang memesan, selain dari itu santri yang 

telah mampu dalam seni ini mengikuti berbagai lomba sehingga secara 

pasti mereka akan mendapatkan uang sebagai hasil dari usahanya 

tersebut.
43

 

Setelah adanya aktifitas kreatif yang dilakukan pasti akan adanya 

pengembangan suatu produk yang ditekuni agar tidak monoton apa adanya 

dari sebelumya, agar selalu eksis dan terus berkembang mengikuti zaman 
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globalisasi dengan cara membuat karya kaligrafi berbasis layak jual, Mengajar 

kaligrafi dengan baik dan benar, Mendekorasi masjid di buat dengan seindah 

mungkin sehingga banyak yang berminat, setelah berjalanya suatu produk-

produk yang di hasilkan pasti ada banyak pilihan-pilihan atau berbagai 

macam produk yang akan di paparkan dalam pribadi masing-masing,  

seperti membuat baighron, lukisan-lukisan membuat papan nama anak-

anak dalam tulisan arab dengan di penuhi lukisan dan hiasan.
44

 

Sedangkan pendapat dari Murtadho munir , adanya seni kaligrafi di 

pondok Darul Huda mendorong berkembangnya kreatif-kreatif yang terpendam 

pada diri santri, dan juga menyalurkan bakat-bakat yang dimilikinya, setelah itu   

membuat karya-karya kaligrafi yang layak jual dalam ketertarikan para 

konsumen, mendekorasi bangunan dalam bentuk lukisan, Terus menerus 

menyalurkan bakat-bakat yang sudah di miliki, selain itu juga membuat karya-

karya yang menarik perhatian bagi konsumen, selain itu membuat hiasan rumah 

dalam bentuk tulisan kaligrafi. Dan mengkursus di berbagai tempat, kemudian 

karya karya yang di tekuni seperti membuat seni lukis, ukir, kolase dan 

lainya. Sehingga membuat ketertarikan para konsumen.
45

 

 

2. Bentuk Tinjauan Konsep Proses Dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi 

Dalam Meningkatkan Ekonomi Santri 

Manusia tidaklah dapat lepas dari pergaulan bermuamalah. Oleh 

karena itu, Islam diturunkan untuk manusia, membawa suatu tuntunan dan 

sistem muamalah yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam suatu 
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kebutuhan mereka. Dengan sejalannya alur kehidupan yang globalisasi ini, 

semua harus menyesuaikan kebutuhan dan keadaan yang kita hadapi masa 

yang akan datang. akan tetapi tidak semudah membalikkan tangan, semua 

sesuatu butuh proses tersendiri untuk mecapai yang di inginkan dan 

langkah-langkah yang di tempuh. Sejalan dengan adanya kreatifitas seni 

kaligrafi bagaimana seorang seniman mengatur setrateginya atau langkah-

langkah yang di tempuh dalam mencapai titik yang di inginkan, dari 

saudara Mahmud Ade Robilal dalam hasil wawancara kami iya 

mengatakan:  

Berawal dari latihan terus menerus untuk melenturkan gerak tangan, dan 

latihan intensif dengan cara: menjiplak karya master, meniru, dan mencoba 

membuat karya dengan aturan-aturan atau qaidah seni kaligrafi dan para master. 

Di sisi lain konsultasi  terhadap para khotat. Meminta arahan akan karya-karya 

yang kami pasarkan. Dari adanya proses-proses yang sudah di tetapkan pasti 

ada metode-metode tersendiri yaitu, metode awal yang  dilakukan menjiplak 

karya-karya master yang populer sebagai perbandingkan dengan karya lainya, 

kemudian membuat karya-karaya dilengkapi dengan tambahan karya yang satu 

dengan karya orang lain, melengkapi karya-karya yang sudah di pasarkan dan 

juga meniru.
46

 

Berangkat dari berbagai proses yang di tempuh, pasti ada alasan-

alasan untuk meningkatkan perekonomian dalam kreatifitas seni kaligrafi 

yang di maherkan, dari saudara Mahmud Ade Robilal, karena banyaknya 

pesanan maka terus membuat karya yang sesuai dengan permintaan para 
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konsumen, kadang  membuat papan nama, mendekorasi masjid dengan lukisan 

tulisan arab.
47 

 

Sedangkan pendapat dari Ahmadi juga mengatakan langkah yang 

di lakukan dalam meningkatkan kreratifitas dalam hasil wawancara: 

Dalam bentuk berlatih terus-menerus membuat karya dengan menjiplak 

karya-karya master, dan harus menelateni dengan giat untuk menjaga 

kelenturan tangan. Kemudian metode yang di gunakan menjiplak karya-

karya master syang populer di perbandingkan dengan karya lainya, setelah itu 

alasan ingin meningkatkan ekonomi dengan kreatifitas diri di bidang kaligrafi 

yaitu, memanfaatkan keahlian dalam kreatifitas diri, sehingga bisa 

maksimsal jika mengembangkan sesuatu yang sudah di kuasai.
48

 

Dari saudara Ahid Fadli mengatakan dalam hasil wawancara kami 

metode yang di gunakan yaitu, mempunyai niatan untuk bisa dengan 

kemampuan yang kita miliki. Adanya bakat yang sudah pernah bisa tetapi belum 

sempurna. Yang terakhir belajar melalui contoh-contoh karya orang lain, intinya 

dalam meningkatkan kemampuan, sering berlatih ketika ada waktu yang luang 

sekecil apapun, alasan ingin meningkatkan kreatifitas diri karena bannyak 

peluang , selain itu hasilnya juga memuaskan.
49
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3. Bentuk Tinjauan Konsep Produk dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi 

untuk Meningkatkan Ekonomi Santri 

Ekonomi bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera 

baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan optimal berbagai 

kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan 

maupun masyarakat. Oleh sebab itu setiap orang harus mampu mengelola 

ekonominya secara profesional agar tidak terjadi terjerumus dalam lembah 

kemiskinan. Dari situ manusia memerluka usaha tersendiri, dari adanya 

usaha pasti memiliki produk yang dihasilkan. Dari situ untuk 

menghasilkan produk pasti adanya konsep tersendiri. setelah adanya 

produk tindakan tindakan apa yang dilakukan dan proses yang dialami,  

Dari hasil wawancara yang telah kami peroleh saudara Muhtarom dalam 

wawancaranya: Berbagai macam produk yang dihasilkan, yang paling sering   

yaitu seni kaligrafi, membuat kaligrafi dengan didasari ukiran ukiran yang 

memodifikasi untuk menunjukkan indahnya ukiran ukiran yang dihasilkan. Selain 

kaligrafi juga membuat seni ukir, lukisan, dan papan nama. Seperti itu sesuai 

dengan yang di kehendaki para konsumen.
50

 

Setelah produk yang di hasilkan langkah langkah selanjutnya yaitu  terus 

berkarya sesuai apa yang di kehendaki para pemesan. Sasaran pemasaran yang di 

tuju yaitu ketika pertemuan wali murit, selain itu ketika paradha. Selain itu juga 

membuat karya yang nantinya akan di jual. Selain itu membuat anggaran apa 
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yang sudah di hasilkan untuk bahan bahan yang akan di butuhkan lagi untuk 

kedepannya.
51

 

Dari hasil tersebut tiak bisa diprediksi, hanya melihat waktu waktu 

tertentu tapi dari hasil tersebut tidak terduga juga, karena ketika ada ifen-ifen 

dalam perlombaan untuk tingkat nasional perkiraan 30 juta kebawah, sedangkan 

tingkat regional 15 juta kebawah.
52

 

Sedangkan imam nawawi mengatakan jenis produk yang di hasilkan 

seperti bentuk jenis kolase, yaitu menggunakan biji bijian  yang mengaluri tulisan 

kaligrafi tersebut, selain itu juga jenis lukisan lukisan pemandangan, dari produk 

yang dihasilka langkah selanjutnya yaitu akan terus memberikan yang terbaik 

untuk hasil karya yang dibuat, juga bisa mengalokasikan dana dari 

pengeluaran dan pendapatan, dan secara langsung sudah pasti sudah 

memasarkan karya karya yang sudah di gapai dan untuk hasil dari situ 

sudah merasa menikmati.
53

 

Sedangkan hasil wawancara dari saudara Fikri al-Ghofiri 

mengatakan produk yang di hasilkan meliputi seni lukis, kaligrafi mushaf, 

dan kaligrafi tiga dimensi. Dari produk yang sudah kita hasilka langkahnya 

yaitu akan terus ber karya serta mencari imajinasi dari karya-karya orang 

lain, selanjutnya memasarka apa yang sudah sesuai harapan dan layak jual 

terhadap pembeli.
54

 

 

                                                           
51

 Lihat  Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 23/W/26-1/2015 
52

 Lihat  Lampiran Transkip Wawancara Nomor:25/W/26-1/2015 
53

 Lihat  Lampiran Transkip Wawancara Nomor:26, 27,28/W/01-02/2015 
54

 Lihat  Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 31,32,33/W/08-02/2015 



110 

 

 

4. Bentuk Tinjauan Konsep Press Atau Dorongan dalam Kreatifitas Seni 

Kaligrafi untuk Meningkatkan Ekonomi Santri 

Berawal untuk melakukan usaha pasti ingin sukses dalam usahanya 

dan mengembangkan, tetapi untuk menuju semua itu tidak semudah apa 

yang kita pikirkan dan untuk mengawali sebuah usaha pasti ada dorongan 

tertentu, dari sini dorongan apa yang di alami seorang seniman kaligrafi, 

dari situ ungkapan saudara Hanafi dorongan untuk berkarya dalam 

wawancara: 

Dengan adanya minat yang tinggi untuk bisa berkarya sehinga  

melakukan hal baru dengan cara membuat sebuah karya, di samping itu 

ketertarikan dengan indahnya tulisan arab, dan mau melestarikan seni kaligrafi 

islam. Dan di samping itu punya rasa ingin berbeda, dari situ kami belajar dan 

terus mencoba untuk membuat sebuah karya.
55

 

 

Sedangkan saudara Gunawan mengatakan dalam hasil 

wawancara:Karena didorong dengan melihat indahnya karya karya yang ada, dan 

melihat teman teman yang sukses di rumah, hanya membuat karya kaligrafi dan 

bisa berkembang. Selain itu juga sejak dulu memang sudah suka dengan 

mencoret coret atau melukis. Dari situ dorongan kami.
56

 

 

Tidak jauh berbeda apa yang dikatakan Maulana atas dorongan 

membat karya yaitu, ingin berkarya seperti yang sudah sukses dalam 
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keahlianya karena memiliki kreatifitas. Dan hasil yang memuaskan jika 

sudah terpopuler.
57
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN PRIBADI, PROSES, PRODUK DAN PRESS 

DALAM KREATIFITAS SENI KALIGRAFI DI PONDOK PESANTREN 

DARUL HUDA MAYAK 

 

A. Tinjauan Konsep Pribadi dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi untuk 

Meningkatkan Ekonomi Santri 

 

Kaligrafi merupakan seni Islam yang sangat penting untuk 

dikembangkan. Begitu banyak peran seni kaligrafi dalam kehidupan sehari-

hari. Kaligrafi tidak sekedar penghias suatu ruang tamu lebih dari itu, 

kaligrafi berisikan kata-kata hikmah yang akan mendekatkan hamba kepada 

Allah. Bagi pengagumnya, kaligrafi mampu mengurangi kepenatan dari 

aktifitas sehari-hari, menenangkan hati dan menentramkan jiwa. Selain indah 

kaligrafi menyuarakan wahyu Allah. Kaligrafi cerminan dari respon seorang 

hamba terhadap pesan-pesan ilahi. 

Dari hasil penelitian banyak manfaat akan adanya seni kreatif kaligrafi 

di pesantren  Darul Huda, kreatif ini lebih banyak mendatangkan manfaat 

dalam hal positif bukan mendatangkan madharat. Dengan adanya kegiatan 

tersebut meberikan stimulus dalam diri santri utuk tumbuh dan 

mengembangkan kreatif dalam diri
58

. Hal ini sesuai dengan pendapat Utami 

Munandar (2002:60) yang dituangkan pada salah-satu bukunya Peningkatan 
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Kreatifitas Anak Usia Dini, ada alasan mengapa kreatifitas penting untuk 

dimunculkan, dipupuk dan dikembangkan dalam diri anak, antara lain:
59

 

1. dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri 

adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. 

2. kemampuan berfikir kreatif dapat dilihat berbagai macam penyelesaian 

suatu masalah 

3. bersibuk secara kreatif akan memberikan kepuasan kepada indifidu 

tersebut 

4. dengan kreatifitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas 

hidupnya.  

Dimana menurut hemat penulis wujud seseorang memiliki jiwa yang 

berkretifitas ditandai  dengan kemampuanya menghasilkan bentuk baru dalam 

seni dan memberi inovasi. Dimana dari proses itu melahirkan sutu tindakan 

yang produktif yang mampu menciptakan sesuatau yang baru atau 

memodifikasi sesuatu yang telah ada demi lebih bernilai. Sebagaiman ciri dari 

seseoarang memiliki kreatifitas, yaitu memberi inovasi baru terhadap sesutu 

yang telah ada bahkan dapat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, 

Dimana penulis menemukan bahwa santri Darul Huda telah memiliki 

kreatifitas dalam dirinya ditanadai dengan mereka dapat  membuat dan selalu 

memberi sentuhan inovasi yang baru guna manarik minat dari konsumen, hal 

tersebut dapat dilihat dari keinginan dalam diri pribadinya, yaitu dengan 

mengusahakan semaksimal mungkin untuk mengembangkan bakatnya  
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dengan cara belatih dan mengikuti iven-iven baik regional maupun nasional.
60

 

Selain itu dalam mengembangkan ekonominya seorang santri yang telah 

memiliki kreatifitas seni dalam dirinya maka selalu berkecimpung 

didalamnya,  sebagaimana yang telah dilakukannya, yaitu menjadi pengajar 

seni kaligrafi, selalu memanfaatkan waktu luang untuk membuat dan 

mengasah kemapuannya, mengerjakan job mendekorasi rumah dan masjid 

bahkan mengikui berbagi lomba yang berkaitan dengan seni kaligrafi.
61

 

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwasanya untuk 

mengambangkan kreatifitas seni kaligrafi santri darul huda dengan semangat 

berlatih dan mengikuti iven-iven , dengan demikian hasil kreatifitas mereka 

dapat meningkatkan ekonomi santri. 

 

B.  Tinjauan Konsep Proses dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi untuk 

Meningkatkan Ekonomi Santri 

Dari penelitian yang telah ditemukan bahwa konsep prosesnya dapat 

meningkatkan ekonomi santri, dimana santri pada awalnya selalu mengasah 

kemapuan dengan harapan dapat melahirkan kreatifitas yang cukup baik. Hal 

ini terbukti dari usahanya dengan cara menjiplak dan meniru karya-karya 

master sehingga dapat terbiasa membuat sebuah karya
62

. Dengan seiring 

tambahnya pengalaman yang telah dimiliki sebagai dorongan internal 

seseorang maka timbul inovasi yang lahir dari dirinya sehingga dapat 

memodifikasi karya yang telah ada bahkan dapat melahirkan yang benar-
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benar baru. Dari hasil implementasi dorongan internal tersebut dapat 

menghasilkan karya-karya yang mana banyak disuakai oleh banyak orang 

sehingga banyak orang memesan, selain dari itu santri yang telah mampu 

dalam seni ini mengikuti berbagai lomba sehingga secara pasti mereka akan 

mendapatkan uang sebagai hasil dari usahanya tersebut.
63

 

Hal ini berkesinambungan dengan Teori Wallas yang dikemukakan 

tahun 1926 dalam bukunya The Art of Thought (Piirto, 1992) yang, 

menyatakan bahwa proses kreatif meliputi empat tahap (I) persiapan; (2) 

inkubasi; (3) iluminasi; dan (4) verifikasi. Dimana, Persiapan di tunjukkan 

dengan mengasah kemampuan, Inkubasi  di tunjukkan dengan berharap dapat 

melahirkan kreatifitas, Iluminasi ditunjukkan dengan timbulnya inovasi yang 

lahir dari dirinya sehingga dapat memodifikasi karya yang telah ada bahkan 

dapat melahirkan yang benar-benar baru, serta Verifikasi, ditunjukkan dengan 

dapat menghasilkan karya-karya yang banyak disuakai oleh banyak orang, 

selain itu juga mengikuti berbagai lomba sehingga secara pasti mereka akan 

mendapatkan uang sebagai hasil dari usahanya tersebut. 

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwasanya Konsep Proses 

dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi dapat Meningkatkan Ekonomi Santri dengan 

cara proses-proses yang telah dipaparkan di atas. 
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C.  Tinjauan Konsep Produk dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi untuk 

Meningkatkan Ekonomi Santri 

Ekonomi bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik 

di dunia dan di akhirat. Dari situ manusia memerlukan usaha tersendiri, dari 

adanya usaha pasti memiliki produk yang dihasilkan. Dari situ untuk 

menghasilkan produk pasti adanya konsep tersendiri. 

Dari hasil wawancara yang telah kami peroleh saudara Muhtarom 

dalam wawancaranya:
64

  

Berbagai macam produk yang kita hasilkan, yang paling sering kita 

buat yaitu seni kaligrafi, membuat kaligrafi dengan didasari ukiran ukiran 

yang memodifikasi untuk menunjukkan indahnya ukiran ukiran yang di 

hasilkan. 

 

Tidak jauh berbeda juga dengan Muhtarom, saudara fikri 

mengatakan Produk yang sudah dihasilkan Ada banyak. Diantara yang sudah 

kita hasilkan Kaligrafi lukis, kaligrafi mushaf dan kaligrafi tiga dimensi.
65

  

 

Setelah adanya produk produk yang sudah dihasilkan dari situ apa 

langkah langkah selanjutnya yang selayaknya harus di pertahankan dan 

dilakukan untuk mengatasi tidak ada penurunan karya. Dari sini kami 

memaparkan hasil wawancara yang sudah dilakukan Muhtarom Terus 

membuat dan terus berkarya sesuai apa yang di kehendaki para pemesan. 

Selain itu juga membuat karya yang nantinya akan di jual. Selain itu 
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membuat anggaran apa yang sudah di hasilkan untuk bahan bahan yang akan 

di butuhkan lagi untuk kedepanya.
66

 

 

Saudara Imam Nawawi mengatakan juga: Akan terus memberikan 

yang terbaik untuk hasil karya yang saya buat, juga bisa mengalokasikan dana 

dari pengeluaran dan pendapatan.
67

 

Berkesinambungan juga  saudara Mahmud  dengan sebelumnya 

membuat karya saya terus membuat karya yang berbeda dengan mencari 

imajinasi dari karya-karya orang lain untuk membuat karya yang berbeda dan 

lebih baik.  Karya yang sudah jadi maka siap kita pamerkan dan siap jual.68 

 

Uraian-uraian di atas sesuai dengan teori Wallas,
69

 yang  

menekankan bahwa perilaku kreatif memerlukan kombinasi antara ciri-ciri 

psikologis yang berinteraksi sebagai berikut: sebagai hasil dari berpikir 

konvergen (memperoleh pengetahuan) dengan cara “mencari imajinasi dari 

karya-karya orang lain untuk membuat karya yang berbeda dan lebih baik”.70  atau 

inteligensi (pengembangan keterampilan) dengan cara “Terus membuat dan 

terus berkarya sesuai apa yang di kehendaki para pemesan. Selain itu juga membuat 

karya yang nantinya akan di jual. Selain itu membuat anggaran apa yang sudah di 

hasilkan untuk bahan bahan yang akan di butuhkan lagi untuk kedepanya”.71  
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Akan tetapi tidak sampai di sini saja. Suatu keahlian atau suatu 

kreatifitas meruapakan jalan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. 

adanya produk pasti adanya pemasaran  dalam suatu karya. Disini dalam 

membuat karya seni kaligrafi dalam bentuk apa yang dilakukan dalam 

memasarkan karyanya. Dari sini saudara Muhtarom dalam argumen 

wawancara mengatakan bahwa pernah memasarkan, untuk saat ini hanya di 

pamerkan di kamar. Dari situ pun sudah banyak santri santri yang 

menginginkan. Selain itu pameran yang kita pasang yaitu ketika (PWM) 

pertemaun wali murit yang tiap tahunnya dilaksanakan tiga kali dalam satu 

tahun, selain itu juga  ada agenda (PARADHA) pameran karya santri Darul 

Huda.
72

 

 

Selaras dengan pendapat Muhtarom, Imam Nawawi mengatakan 

sudah pernah, terutama dari kalangan santri selain itu sering terjun di 

masyarakat, mendekorasi di masjid masjid. Dan selain itu dari hasil berbagai 

karya kaligrafi yang kita buat.
73

 

 

Tidak jauh berbeda juga saudara Mahmud dalam wawancaranya 

sering kita lakukan, diantara Langkah yang kita lakukan  memasarkan produk 

lewat ifen PARADHA (PameRan Darul Huda), setelah dikenal jika ada yang 

ingin memperindah masjid atau mushollah kami menerima jasa lukis kaligrafi 

di tembok.
74
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Dan hal ini sesuai denga teori wallas. menurut teori wallas Jika 

dihadapkan dengan situasi yang menuntut tindakan (pemecahan masalah 

dalam arti yang luas), individu mengerjakan dan menggabung unsur-unsur 

mental sampai timbul „Konfigurasi'. Konfigurasi ini dapat berupa gagasan, 

model, tindakan.
75

 Dan tindakan tersebut berupa pemasaran-pemasaran yang 

telah di uraikan di atas. 

D. Analisis Bentuk Tinjauan Konsep Press dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi 

untuk Meningkatkan Ekonomi Santri 

Berbicara mengenai bentuk press (dorongan) dalam kreatifitas seni 

kaligrafi, pastilah muncul banyak dorongan yang dialami oleh seniman 

kaligrafi. 

Menurut saudara Imam Nawawi : “Dengan adanya minat yang tinggi 

untuk bisa berkarya sehinga kami melakukan hal baru dengan cara membuat 

sebuah karya, di samping itu ketertarikan dengan indahnya tulisan arab, dan 

mau melestarikan seni kaligrafi islam. Dan di samping itu kami punya rasa 

ingin berbeda dalam diri saya, dari situ kami belajar dan terus mencoba untuk 

membuat sebuah karya”. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Rogers, dalam Vernon, 1982. : Pada 

setiap orang ada kecenderungan atau dorongan untuk mewujudkan potensinya, 

untuk mewujudkan dirinya. dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, 

dorongan untuk mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas  
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seseorang.dan hal ini dinamakan dorongan intrinsik (dorongan dalam diri 

individu
 
).

76
 

 

Sedangkan saudara Mahmud mengatakan dalam hasil wawancara: 

Karena didorong dengan melihat indahnya karya karya yang ada, dan 

melihat teman teman yang sukses di rumah, hanya membuat karya kaligrafi 

dan bisa berkembang. Selain itu juga sejak dulu memang sudah suka dengan 

mencoret coret atau melukis. Dari situ dorongan kami.
77

 

Adapun dorongan yang dialami oleh saudara gunawan merupakan 

dorongan ekstrinsik (dorongan dari lingkungan).
78

 

Dari uraian diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwasanya Bentuk 

Press (dorongan) dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi untuk Meningkatkan 

Ekonomi Santri adalah dorongan dorongan intrinsik (dorongan dalam diri 

individu ) dan dorongan ekstrinsik (dorongan dari lingkungan). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi tentang Tinjauan Kreatifitas Dalam Seni Kaligrafi Di 

Pondok Pesantren Darul Huda  Mayak Ponorogo Terhadap Peningkatan Ekonomi 

Santri di  Pondok Pesantren Darul Huda MayakTonatan Ponorogo. Dapat peneliti 

simpulkan  bahwa: 

1. untuk mengambangkan kreatifitas seni kaligrafi santri darul huda dengan 

semangat berlatih dan mengikuti iven-iven, dengan demikian hasil kreatifitas 

mereka dapat meningkatkan ekonomi santri. 

2. Konsep Proses dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi dapat Meningkatkan Ekonomi 

Santri dengan cara proses-proses kreatif meliputi empat tahap (I) persiapan; (2) 

inkubasi; (3) iluminasi; dan (4) verifikasi. 

3. Konsep Produk dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi dapat Meningkatkan Ekonomi 

Santri dengan terus berlatih, berkreatifitas serta terus berkarya. Akan tetapi, 

Setelah jadi sebuah produk, timbullah sebuah permasalahan yakni pemasaran. 

Akhirnya muncullah konfigurasi dalam bentuk tindakan-tindakan untuk 

menyelesaikan  masalah tersebut. 

4. Bentuk Press (dorongan) dalam Kreatifitas Seni Kaligrafi untuk Meningkatkan 

Ekonomi Santri adalah dorongan dorongan intrinsik (dorongan dalam diri 

individu ) dan dorongan ekstrinsik (dorongan dari lingkungan). 

B. Saran-Saran 
64 
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Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penulis memberi saran, yaitu: 

1. Untuk lebih melestarikann kreatifitas seni kaligrafi guna  Meningkatkan minat 

menambah kecintaan, perhatian, pemeliharaan dan karir serta melanjutkan 

syiar islam. 

2. Menyalurkan bakat-bakat yang sudah di miliki kepada generasi-generasi yang 

akan datang. 

3. Membudayakan kesenian dalam bentuk apapun guna membangun kreatif-

kreatif  sebagai bekal masa yang akan datang dalam perekonomian. 

4. Memikirkan mulai dari sekarang untuk kehidupan kedepan sebagai acuan dalam 

berekonomi untuk kebutuhan hidup di dunia dan akhirat. 
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